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PŁYN DO SPRYSKIWACZY

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | 29005

Działanie
Bezpieczeństwo przede wszystkim! Dobra i przede wszystkim wyraźna widoczność odgrywa
ważną rolę w bezpieczeństwie ruchu.
Marka produktów wysokiej jakości VAICO oferuje szeroki asortyment płynów do spryskiwaczy VAICO CleanScreen. Są idealne na sezon
letni i zimowy, ponieważ łatwo oczyszczają
przednią szybę z owadów, mrozu i innych zanieczyszczeń. VAICO CleanScreen Summer jest
dostępny również w butelce o pojemności 30
ml w atrakcyjnym opakowaniu o stężeniu 1:200,
z którego można uzyskać do 6 litrów płynu do
czyszczenia.

SYMPTOMY

SZKODY NASTĘPCZE

SPECJALISTA ZALECA

•• r eflektory nie są czyste

•• utrudniona widoczność

•• regularnie sprawdzaj poziom

•• utrudniona widoczność

•• możliwe ograniczenie bezpiec-

•• r ozpoznawanie znaków dro-

zeństwa ruchu

gowych zgłasza błędy

•• uczestnicy ruchu oślepieni przez

•• s ystem ostrzegania o opuszc-

płynu do spryskiwaczy
•• dostosuj płyn do spryskiwaczy do
odpowiedniego sezonu

brudne reflektory XENON

zeniu
•• pasa ruchu nie działa w pełni

PŁYN DO SPRYSKIWACZY FIRMY VAICO
Więcej informacji można znaleźć na www.autoteile.de
• Zwiększone bezpieczeństwo ruchu: odpowiednie dodatki uszlachetniające,
optymalne czyszczenie
• Jakość: płyn do spryskiwaczy Made in Germany
• Rodzaj zapachu: miłe letnie i zimowe aromaty zapewniają przyjemną świeżość

Quality brand of VIEROL AG · Germany

www.vaico.de
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CLEANSCREEN SUMMER

CLEANSCREEN SUMMER

KONCENTRAT

pomarańczowy

Proporcje
mieszania
Zastosowanie

1 : 200

Pojemność

Kolor

 etergent wysokiej jakości do systemu
D
spryskiwaczy szyby przedniej i reflektorów
30 ml

niebieski

Pojemności

1 l (V60-0123), 5 l (V60-124), 30 l (V60-0136),
60 l (V60-0137), 200 l (V60-0138)
Jakość ochrony przed zamarzaniem do -30 °C,
do spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich

1 Liter

1 l (V60-0147), 5 l (V60-0148), 200 l (V60-0038)

Zastosowanie

 etergent wysokiej jakości do systemu spryskiwaczy
D
szyby przedniej i reflektorów

V60-0147

CLEANSCREEN DEFROST

Kolor

Pojemność

Pojemnożć

1 Liter

CLEANSCREEN WINTER

Zastosowanie

pomarańczowy

1l

V60-0123

Kolor

niebieski

Pojemnożć

500 ml (V60-139), 1 l (V60-140)

Zastosowanie

 suwa mróz i lód z okien, lusterek i reflektorów do
U
temperatury -30 °C

500 ml

V60-0139

PL

* Szczegółowe informacje oraz specyfikacje znajdą Państwo na stronie www.autoteile.de
Tymczasowe oferty ważne do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem prawa do wcześniejszej sprzedaży. Obowiązuja nasze ogólne warunki sprzedaży, dostawy oraz gwarancji, dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej.
Podane ceny sa cenami netto, do cen należy doliczyć podatek VAT. Wszelkie numery referencyjne oraz nazwy, z wyłączeniem VIEROL AG, służą do celów identyfikacyjnych, nie są wiążące i nie mogą zostać ujęte na fakturze. © VIEROL AG
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